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Abstract  Article Info 

Introduction: Career aspirations are ideals that individuals like to achieve in the 

future. The medical profession has always been in the children and adolescents' list of 

aspirations. The purpose of this article is to study the position of medical profession in 

career anchors and its reasons. 

Methods: This is an applied, cross-sectional study. A sample of 120 students was 

randomly selected. The data were collected through interviews. The data were then 

analyzed in SPSS. 

Results: Findings showed that the medical profession, as a specialized career, is the 

top aspiration of children and adolescents, followed by engineering and police career 

(P<0.05). Four factors are found to be effective in playing a key role in determining 

career aspiration namely size and power, gender stereotypes, prestige, and inner self 

for children and adolescents (P<0.05). 

Conclusion: Medical profession was found to be children and adolescents' first career 

aspiration. It appears that what children and adolescents wish is a part of their growth 

process according to the theory of Gottfredson. Various factors are involved in 

selecting the medical profession as the career aspiration. For these reasons, it is 

essential to direct the career aspiration toward other profession engaged with 

inherently medical nature in order to prevent the influx toward medical profession and 

occupational problems after graduation. 

 Keywords: Medicine, 

Career aspirations, 
Children, Adolescents   

Copyright © 2020, Education Strategies in Medical Sciences (ESMS). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 

International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is 

properly cited.  

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               1 / 7

http://www.edcbmj.ir/en
https://edcbmj.ir/article-1-2434-fa.html


 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی مجله

 1400 ،5 شماره ،14 هدور

 292-286: صفحات

287 

 

 

 

 جايگاه شغل پزشکی در آرزوهای شغلی كودكان و نوجوانان 
 

 1 فاطمه سميعي
 

 گروه مشاوره دانشگاه اصفهان 1

 
 

 
 f.samiee@edu.ui.ac.ir. ایميل: تربيتي و روانشناسي، گروه مشاورهدانشگاه اصفهان، دانشکده علوم  ، فاطمه سميعيمسوول:  سندهی*نو

 دهکیچ

اند که افراد دوست دارند در آینده به آن دست پيدا کنند و شغل پزشکي، همواره در فهرست آرزوهای آليآرزوهای شغلي، مشاغل ایده :مقدمه

 علل آن است.کودکان و نوجوانان قرار دارد. هدف از این پژوهش بررسي جایگاه پزشکي در آرزوهای شغلي و 

آموزان شهر اصفهان بودند که به صورت  نفر از دانش 120ی کاربردی و مقطعي بود. نمونه مورد مطالعه شامل این پژوهش یک مطالعه ها: روش

 مورد تحليل قرار گرفتند. SPSSافزار  ها مصاحبه بود و نتایج آن با استفاده از نرمتصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده

های حاصل از مطالعه نشان داد که پزشکي به عنوان یک شغل تخصصي اولين آرزوی شغلي کودکان و نوجوانان بود و پس از آن یافته :ها فتهيا

های جنسيتي، منزلت شغل (. همچنين، در تعيين آرزوهای شغلي چهار عامل تأثيرگذار اندازه و قدرت، کليشه>05/0pمهندسي و پليسي قرار داشت )

 (.>05/0pدروني برای کودکان و نوجوانان نقش داشت ) و خود

کنند مطابق معيارهای رسد آنچه کودکان و نوجوانان آرزو ميشغل پزشکي، اولين آرزوی شغلي کودکان و نوجوانان بود. بنظر مي :یریگ جهینت

پزشکي به عنوان باالترین آرزوی شغلي دخالت دارد. باشد. عوامل گوناگوني در قرار گرفتن نظریه گاتفردسون، قسمتي از فرآیند رشدی آنها مي

التحصيلي، آرزوهای شغلي را به سوی مشاغل بنابراین، الزم است جهت جلوگيری از هجوم به سمت رشته پزشکي و مشکالت شغلي بعد از فارغ

 دیگری که دارای ابعاد دروني پزشکي هستند، جهت داد.

 آموزش و پرورش ،يسازمان های¬ارزش ت،یریمد :واژگان كلیدی
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 مقدمه
ای شیده تعيیين  آلهای از پیيش آرزوهای شغلي، اهداف و ایده

کنند. آرزوهیای  است که افراد به اميد دستيابي به آنها تالش مي
-شغلي از کودکي آغاز و تا نوجواني و حتي بزرگسالي رشید میي  

( 1981ی ) [. رشیید آرزوهییای شییغلي براسییا  نظریییه  1کننیید 
Linda, S. Gottfredson   مسییتلزم طییي کییردن مراحییل

ي حیول  [. در هیر مرحلیه، آرزوهیای شیغل    2ای اسیت   چهارگانه
رسد قالبي بیرای آرزوهیا مشیخ     چرخد و بنظر ميمحوری مي

و بیين سیه تیا پینج      "اندازه و قدرت"شود. قالب مرحله اول،  مي
کنند که سالگي است. در این مرحله، کودکان مشاغلي را آرزو مي

ی دوم، آرزوهیای  ی آن احسا  قدرت کننید. در مرحلیه  بواسطه
سیالگي   8تیا   6و بين  "های جنسيتيکليشه"شغلي حول محور 

است. در اینجا کودکان دوست دارند مطابق جنسيت خود لبیا   
ی  های شیغلي را هیا از دریچیه   بپوشند و رفتار کنند. آنها فعاليت

زنانه و مردانه بودن نگاه کرده و شغل مطابق با جنسيت خیود را  
های شغلي جنس مخالف را طرد  وضوح فعاليتکنند و بهآرزو مي
سالگي است و آرزوهای  13تا  9ی سوم، از [. مرحله3 نمایند  مي

بیرد. بیه   پیيش میي   "گزاری اجتمیاعي  ارزش"شغلي را به سمت 
شیود.  که نظیر دوسیتان و والیدین بیرای آنهیا مهیا میي       طوری

کنند تأکيد دارند و همچنين، بر منزلت و اعتبار شغلي که آرزو مي
خود درونیي  "ر سالگي به بعد ب 14ی چهارم، از در نهایت، مرحله

تمرکز دارد. از آنجایي کیه نوجوانیان بهتیر از کودکیان      "همتا بي
و انتزاعیي را در  کننید، آرزوهیای      توانند اطالعات پيچيیده  مي
شیان یعنیي ميیزان ارزییابي آنهیا از      شان بیه سیمت درون   شغلي
ها، امکانات، ها، شخصيت، استعداد، رغبت، هوش، ظرفيت توانایي
شود. هر کدام از مشاغل موجیود   هدایت ميها و تهدیدها فرصت

ی محورهییای در جامعییه از جملییه شییغل پزشییکي، دربرگيرنییده 
 ی آرزوهای شغلي هستند. چهارگانه

از طرف دیگر، شغل پزشیکي، یکیي از مشیاغلي اسیت کیه      
[. 4همواره جزو آرزوهای شغلي کودکان و نوجوانان بوده اسیت   

انتخاب شغل پزشکي  ها نشان داده است کهکه پژوهشطوریبه
رسیاني،   برای دانشجویان در درجه اول بخاطر خیدمات و کمیک  

[ سیپس رغبیت فیردی، اعتبیار     5مسایل اقتصادی و ثبات مالي  
[، تخص  و چالش موجیود در ایین رشیته و آرزوی    6اجتماعي  
کیه آرزوهیای شیغلي کودکیان     [ بوده است. از آنجیایي 7والدین  

هیای اجتمیاعي   بيشتر تابع ارزشدبستاني و نوجوانان دبيرستاني 
[ است، سؤال اصلي ایین  11و  10های جنسيتي   کليشه [9و  8 

ی پژوهش، جایگاه شغل پزشیکي در  است که با توجه به پيشينه
رسید  آرزوهای شغلي کودکان و نوجوانان کجاست؟ به نظیر میي  

این مطالعه بتواند با شناسایي جایگاه شغل پزشکي، بیه معلمیان،   
والدین کمک نماید تیا بتواننید بیه شیکل صیحيحي      مشاوران و 

ی تحصيلي و شغل کودکان و نوجوانان را در مسير انتخاب رشته
 آینده هدایت و کمک نمایند.

 هاروش 
 5-11ی مورد مطالعه در پژوهش حاضر، کودکان جامعه

سال شهر اصفهان اعا از دختر و پسر  12-18سال و نوجوانان 
 دبستان، متوسطه اول و متوسطه دبستاني،در چهار مقطع پيش

دانشگاهي( بودند. با توجه به وجود چهار مقطع دوم )بغيراز پيش
ها که آوری دادهسال تحصيلي، همچنين، نوع ابزار جمع 12و 

نفر  10مصاحبه بود، به شکل هدفمند برای هر سال تحصيلي 
نفر و با توجه به  120[. بنابراین، حجا نمونه 12برآورد شد  

 62%( و 48نفر دختر ) 58ی آماری، دختر و پسر در جامعه نسبت
های مورد مطالعه به روش  %( انتخاب شد. نمونه52نفر پسر )
گيری تصادفي انتخاب شدند. به این صورت که از ميان  نمونه

ی اصلي آموزش و پرورش شهر تمام مدار  شش ناحيه
 5انه و ی دخترمدرسه 5اصفهان اعا از دولتي و غير انتفاعي، 

تصادفي انتخاب شدند و از هر  "ی پسرانه به طور کامالمدرسه
مورد به شکل تصادفي وارد  10ی تحصيلي در یک مدرسه، پایه

 پژوهش شدند. 
جهت سنجش آرزوهای شغلي از فرم مصاحبه ساختاریافته 
استفاده شد. زیرا بهترین شيوه برای دستيابي به عالیق و 

ود فرد در جریان یک مصاحبه است آرزوهای یک نفر سؤال از خ
سؤال بازپاسخ بود که در اختيار  5[. فرم مصاحبه شامل 13 

دوست دارند در ˮگران آموزش دیده قرار داده شد. اینکه مصاحبه
دليل اینکه این شغل را انتخاب کردند، ˮو  “آینده چه کاره شوند؟

ه ای از سؤاالت مصاحبه بود. فرم مصاحبنمونه “چه بوده است؟
در اختيار سه نفر از متخصصان مشاوره شغلي قرار داده شد و 

 روایي صوری آن مورد تأیيد قرار گرفت.

های کودکان و نوجوانان، در خصوص اعتبار یا پایایي پاسخ
نفر از شرکت کنندگان یک یا دو هفته بعد از مصاحبه، به  50

 شکل تصادفي انتخاب شدند و دوباره از آنها سؤال شد که دوست
آموزان با پاسخ  [. پاسخ دوم دانش14دارند در آینده چکاره شوند  

 75/0اول آنها مقایسه گردید. ميزان همبستگي بين دو پاسخ 
 بود. 

روش اجرای پژوهش به اینصورت بود که پژوهشگر با توجه 
به اهداف پژوهش، پنج نفر از کارشناسان ارشد مشاوره را که 

رده بودند، در خصوص در پژوهشهای دیگر شرکت ک "قبال
چگونگي انجام مصاحبه طي دو جلسه آموزش داد. پس از اخذ 

گيری انجام مجوزهای الزم از اداره کل آموزش و پرورش، نمونه
شد و مدار  هدف مشخ  شدند. پس از مراجعه به مدار  و 

ها و انتخاب تصادفي کودکان و نوجوانان گروه تعيين کال 
هماهنگ شد تا ساعتي از کال   نمونه، با مدیران و معلمان

ها در کودکان و نوجوانان را به این امر اختصاص دهند و مصاحبه
ها زماني انجام شود که آن زمان انجام شد. سعي شد، مصاحبه

کودکان و نوجوانان خسته و گرسنه نباشند. لذا، پذیرایي 
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مختصری برای آنها تدار  دیده شد. مالحظات اخالقي این 
بود که به اطالع والدین کودکان رسيد که قرار پژوهش، این 

است فرزندان آنها در پژوهشي شرکت کنند و از آنها رضایت 
آگاهانه گرفته شد. البته در مورد نوجوانان، رضایت خود آنها 
کافي بود. دیگراینکه، تالش بر این بود که کودکان و نوجوانان 

هر موقع که  موقع خودافشایي، تحت فشار و آزار قرار نگيرند و
توانستند از پژوهش انصراف دهند. البته به دوست داشتند، مي

 هایشان محرمانه خواهد ماند. آنها اطمينان داده شد که پاسخ
های کودکان و نوجوانان در دو قسمت مورد تجزیه و  پاسخ

ها سطح و نوع آرزوهای تحليل قرار گرفت. یکي از این قسمت
کودکان و نوجوانان آرزو کردند، توسط شغلي بود. مشاغلي را که 

[ در چهار 16و  15های قبلي   پژوهشگر بر اسا  پژوهش
تخصصي، مهارتي و ساده ی مشاغل تخصصي، نيمهحيطه
بندی شد. منظور از مشاغل تخصصي آن دسته از مشاغلي مقوله

است که نياز به تحصيالت عالي در سطح فوق ليسانس و 
غل نيمه تخصصي آن دسته از دکتری دارد. منظور از مشا

مشاغلي است که نياز به تحصيالت در سطح فوق دیپلا و 
ليسانس دارد. منظور از مشاغل مهارتي آن دسته از مشاغلي 
است که نياز به تحصيالت عالي ندارد و باید فرد مهارتي را 
آموزش ببيند و منظور از مشاغل ساده آن دسته از مشاغلي است 

تواند آن را انجام دهد و هرکس مي ندارد که نياز به تحصيالت
[. الزم به ذکر است که اگر کودکان و نوجوانان چندین شغل 17 

بردند، جهت تجزیه و تحليل را به عنوان آرزوی شغلي نام مي

 ها شغل اول در نظر گرفته شد. داده
قسمت دوم، تعيين جایگاه آرزوهای شغلي با استفاده از 

های جنسيتي،  دازه و قدرت، کليشهی انمتغيرهای چهارگانه
( 1981منزلت شغل و خود دروني بود که طبق نظر )

Gottfredson که کودکان و نوجوانان  و با استفاده از دالیلي
ها با استفاده برای آرزوی شغلي خود ذکر کردند، انجام شد. داده

های ناپارامتریک مانند آزمون مجذورخي و ضریب  از آزمون
 تجزیه و تحليل گردید. همبستگي کرامر

 هايافته
ها در خصوص  های حاصل از تجزیه و تحليل داده یافته

 1سطح و نوع آرزوهای شغلي کودکان و نوجوانان در جدول 
 آمده است.

شود، شغل پزشکي مشاهده مي 1همانگونه که در جدول 
اولين آرزوی شغلي کودکان و نوجوانان است و پس از آن 

دارد. این سه شغل جزو مشاغل تخصصي  مهندسي و پليسي قرار
است. سپس مشاغل نيمه تخصصي دبيری، بازیگری و 
فوتباليستي قرار دارد و سه شغل روانشناسي، استاد دانشگاه و 

های حاصل از فضانوردی در مراحل بعدی قرار دارد. یافته
سنجش معنادار بودن آرزوهای شغلي کودکان و نوجوانان با 

ارائه شده  2جذور خي تک متغيری در جدول استفاده از آزمون م
 است. 

 سطح و نوع آرزوهای شغلي کودکان و نوجوانان .1جدول 

 درصد كل پسر دختر نوع آرزوی شغلی سطح آرزوی شغلی

 تخصصي

 پزشکي
 مهندسي
 روانشناسي
 استاد دانشگاه
 وکالت
 فضانورد
 مدیر

 ایفيزیک هسته
 خلبان

30 
5 
3 
2 
1 
2 
0 
1 
0 

17 
13 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
2 

47 
18 
4 
3 
1 
3 
2 
2 
2 

39 
16 
4 
5/2 
5/0 
2 
1 
1 
1 

 تخصصينيمه

 پليس
 دبيری
 نقاش
 نویسنده
 بازیگر
 فوتباليست

1 
4 
2 
2 
4 
0 

15 
1 
0 
0 
1 
5 

16 
5 
2 
2 
5 
5 

14 
5 
1 
1 
5 
5 

 1 2 2 0 پيمانکار مهارتي

 1 1 1 0 کارگر ساده

 100 120 61 57 کل

 معناداری آرزوهای شغلي کودکان و نوجوانان .2جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی مجذور خی متغیر 
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 001/0 18 33/342 سطح و نوع آرزوهای شغلي

 

شود، سطح و نوع آرزوهای شغلي همانگونه که مشاهده مي
(. به >05/0pکودکان و نوجوانان به طور کلي معنادار است )

ی عبارت دیگر، مشاغلي که کودکان و نوجوانان برای شغل آینده
آرزوی  "اند از روی شانس و تصادف نبوده و واقعاخود آرزو کرده

های حاصل از تجزیه و (. یافته2شغلي آنها بوده است )جدول 
ها در خصوص متغير اصلي تأثيرگذار در تعيين تحليل داده

 ارائه شده است. 3جدول  آرزوهای شغلي کودکان و نوجوانان در
شییود، در تعيییين مشییاهده مییي 3همانگونییه کییه در جییدول 

دبسییتاني و دبسییتان چهییار  آرزوهییای شییغلي در مقییاطع پییيش 
هیای جنسیيتي، منزلیت شیغل و     متغير انیدازه و قیدرت، کليشیه   

خییود درونییي دخالییت دارد. امییا در مقییاطع متوسییطه اول و دوم  
ای شیغلي اسیت.   فقط خود درونیي عامیل تعيیين کننیده آرزوهی     

از طییرف دیگییر انییدازه و قییدرت در مقطییع پییيش دبسییتاني     
هییای جنسییيتي و منزلییت  بییاالتر و در مقطییع دبسییتان کليشییه 

هیای فیوق    کنید. معنیاداری یافتیه   شغل نقش اصلي را بازی میي 
 ارائه شده است. 4در جدول 

تغيرهای شود، نقش ممشاهده مي 4همانگونه که در جدول 
های جنسيتي، منزلت شغل و ی اندازه و قدرت، کليشهچهارگانه

خود دروني در تعيين آرزوهای شغلي کودکان و نوجوانان معنادار 
(.>05/0pاست )

 Gottfredsonمتغير اصلي تأثيرگذار در تعيين آرزوهای شغلي کودکان و نوجوانان براسا  نظریه  .3جدول 

 درصد كل متوسطه دوم متوسطه اول دبستان  پیش دبستانی متغیر

 اندازه و قدرت
 های جنسيتيکليشه

 منزلت شغل
 خود دروني
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 معناداری متغير اصلي آرزوهای شغلي کودکان و نوجوانان .4جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی مجذور خی متغیر 

 01/0 3 33/49 متغيرهای اصلي آرزوهای شغلي

 بحث 
ها در های حاصل مربوط به تجزیه و تحليل دادهیافته

خصوص سطح و نوع آرزوهای شغلي از کودکي تا نوجواني نشان 
و همکاران، شغل پزشکي  Lal( 2007داد که مانند پژوهش )

جزء مشاغل تخصصي و باالترین آرزوی شغلي کودکان و 
( 1981نوجوانان بوده است و نيز منطبق با نظریه )

Gottfredson متغير اصلي تأثيرگذار بر این انتخاب وجود ،
های جنسيتي، منزلت شغلي و خود دروني اندازه و قدرت، کليشه

-های پژوهشها با یافتهدر شغل پزشکي بوده است. این یافته

 [. همخواني دارد. 1و  5، 11، 13، 14، 17های قبلي  
توان گفت که شغل پزشکي، همزمان در تبيين یافته مي
-ی رشدی یعني، اندازه و قدرت، کليشهواجد متغيرهای چهارگانه

باشد. های فردی ميهای جنسيتي، منزلت اجتماعي و توانایي
معتقد است کودکان و  Gottfredson( 2002همانگونه که )

کنند که در آن متغيرهای رشد شغلي نوجوانان شغلي را آرزو مي
( 2014ی ظهور گذارند و بر اسا  گفته )خود را به منصه

Zazgyva  و همکارانش، پزشکي، شغلي است که در آن همه
متغيرهای رشد شغلي وجود دارد. بيشتر کودکان شغل پزشکي را 

های قبلي ها تأیيد زیرا همانگونه که پژوهش انتخاب کردند،
 5کنند که در این شغل، قدرتي نهفته است   اند، احسا  مي کرده

 Beauregardو  Fiebig( 2010[، و طبق پژوهش )10و 
شغلي مطابق جنسيت آنها و دارای جایگاه باالیي است و چون 

های عيني برای  تفکر کودکان عيني است، به دنبال مال 
های عيني شغل پزشکي برای کودکان، هستند. مال مشاغل 

استفاده از روپوش، ابزار پزشکي و فعاليتي است که در این شغل 
گيرد. همچنين دليل گرایش نوجوانان به شغل صورت مي

پزشکي این است که نوجوانان به دنبال شغلي هستند که همانند 
و همکاران، متغير  Al Subait( 2017های پژوهش )یافته

[. از این رو، این شغل را 6رشدی منزلت شغلي را در آن ببينند  
بر اسا  منزلت اجتماعي باالی آن و نيز توانایي فردی خود و 
عدم احسا  مانعي برای رسيدن به آن انتخاب کردند. از طرف 

های عيني سطح باال مانند دیگر، برای نوجوانان، ها مال 
انتزاعي مانند ارزش های ميزان درآمد این شغل و ها مال 
( عامل مهمي در 2020اجتماعي باالی آن یا بر اسا  نظر )
 گرایش به سمت شغل پزشکي بوده است. 

و  اشاره دارد Samiee( 1396عالوه بر این، همانگونه که )
(2020 )Moote  در پژوهش خود به آن رسيده است، مسایل

ش ی ما در گرایش به شغل پزشکي نقفرهنگي و بومي جامعه
ها و والدین به این شغل مهمي دارد. زیرا همواره نگرش خانواده

ترین شغل در مثبت بوده و شاید در نظر بيشتر آنها با منزلت
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ی ما باشد. لذا، باالترین آرزوی شغلي آنها برای کودکان و جامعه
نوجوانانشان رسيدن به شغل پزشکي است و هميشه آنها را به 

شغل پزشکي، جزو مشاغلي است که از اند. این امر تشویق کرده
همان بدو تولد افراد با آن سرو کار دارند. دليل دیگر گرایش به 
این شغل، آشنایي زیاد کودکان و نوجوانان با شغل پزشکي است. 

ی این شغل به کودکان و شاید اگر مشاغل دیگر ها به اندازه
 شود.  نوجوانان معرفي شوند، گرایش به آن زیاد مي

های این پژوهش این است که بر روی کودکان دودیتاز مح
آموز در شهر اصفهان و به شکل مقطعي انجام و نوجوانان دانش

شده است، لذا، الزم است در تعميا نتایج به کودکان و نوجوانان 
آموز، سایر شهرها و مقاطع زماني دیگر، جانب احتياط غير دانش

 را رعایت نمود.

 گیرینتیجه
توان نتيجه گرفت که با اینکه ته شد، ميبنابرآنچه گف

آرزوهای شغلي از کودکي تا نوجواني مانند سایر ابعاد رشدی 
شوند، اما شغل پزشکي هميشه در صدر تغيير کرده و متحول مي

آرزوهای شغلي قرار دارد. آرزوهای شغلي و تغيير آن امری منفي 
ت داده شود به کودکان و نوجوانان فرصنيست، لذا، پيشنهاد مي

شود تا بتدریج و به مرور زمان شایستگي و صالحيت خود برای 
پذیر بودن طرف و ميزان دستر رسيدن به یک شغل را از یک

شغل و قابليت وصول به آن و نيز امکانات و شرایط خود را مورد 
دهند. فرایند بازبيني به آگاهي شغلي بيشتر و بازبيني قرار 

گراینکه، سایر مشاغل با منزلت کند. دیانتخاب درست کمک مي
ی پيراپزشکي قرار دارد، به شکل صحيحي دیگری که در حيطه

به کودکان و نوجوانان معرفي گردد تا افراد با ضریب هوشي باال 
ها گرایش پيدا کنند و جزو آرزوهای شغلي آنها قرار به این رشته

 گيرند.
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